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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO 001/2020 – PGJ/RN

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, nos termos do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual
nº 502/2013, de 30/12/2013 – DOE n° 13.104 de 31/12/2013, tendo em vista a
vacância do Cargo de Assistente Ministerial do quadro de pessoal do Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte (MP/RN), e
CONSIDERANDO a necessidade do Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Norte utilizar as ferramentas de gestão de pessoas, sobretudo a
seleção, no sentido da elevação da eficiência e eficácia dos seus serviços;
CONSIDERANDO o modelo de gestão de pessoas adotado pela
Procuradoria-Geral de Justiça, fundamentado nos princípios da impessoalidade e
publicidade;
CONSIDERANDO a necessidade de valorização da força de trabalho
da instituição e a importância de estabelecer critérios objetivos e meritocráticos para
ocupação dos cargos de provimento em comissão na Procuradoria-Geral de Justiça;
E, finalmente, CONSIDERANDO que a seleção é um instrumento
democrático para preenchimento de cargos no MPRN e tem se mostrado como um
recurso eficaz na seleção de pessoal com base no perfil e competências
necessárias para ocupação do cargo,
Informa que se encontra aberta a seleção para o cargo de Assistente
Ministerial Laboratório de Orçamentos e Políticas Públicas. Trata-se de um
cargo de provimento em comissão e, portanto, de livre nomeação e exoneração,
conforme perfil profissional constante do anexo único deste aviso.
O processo seletivo compõe-se da análise dos currículos, entrevista
técnica e entrevista comportamental.
A triagem de currículos será realizada pelo Laboratório de Orçamentos e
Políticas Públicas, responsável pelo certame e serão selecionados no processo os
candidatos que, no entendimento do gestor e em atendimento aos requisitos da
vaga, mais atenderem ao perfil desejável. Sendo assim, a chefia imediata
selecionará os candidatos, os quais serão submetidos à entrevista comportamental,
seguida de entrevista técnica.
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O recebimento de currículos ocorrerá exclusivamente pelo seguinte email: selecao@mprn.mp.br, no período de 07 a 13 de agosto de 2020.
Informações sobre o andamento do processo seletivo podem ser obtidas através do
e-mail ou telefone (84) 98895-7536 (WhatsApp). Os currículos aceitos para o
processo seletivo serão apenas aqueles enviados dentro do prazo estabelecido,
caso o candidato já tenha participado de outros processos seletivos na Instituição
deverá encaminhar seu currículo novamente pelo e-mail.
O candidato selecionado será encaminhado para nomeação pelo
Procurador-Geral de Justiça, através de Resolução a ser publicada no Diário Oficial
do Estado (D.O.E).
O profissional nomeado terá o prazo de cinco dias úteis, a contar da
data da publicação no D.O.E., para providenciar os documentos necessários para a
posse e se apresentar à Diretoria de Gestão de Pessoas, na Procuradoria-Geral de
Justiça.

Natal/RN, 06 de agosto de 2020.

ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS TEIXEIRA
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA

ANEXO I
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Assistente Ministerial
Cargo
Chefia imediata
Assessor Técnico de Inovações Tecnológicas
Lotação
Laboratório de Orçamentos e Políticas Públicas
Descrição sumária
Elaborar e implantar programas necessários às atividades do Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte, dentre as quais: atuar na codificação dos sistemas
utilizados pelo Ministério Público, sejam eles transacionais, especialistas, gerenciais
ou de apoio à decisão, zelando pela relevância e garantindo a usabilidade e
confiabilidade;
Codificar, em linguagem de computador, documentar, implantar e manter sistemas
de informação, rotinas de extração e integração de dados (ETL), e análises
inteligentes de dados utilizando as metodologias, ferramentas e linguagens
definidas pelo seu superior;
Codificar, em linguagem de computador, documentar, implantar e manter softwares
de apoio ao desenvolvimento dos sistemas de informação;
Executar os testes necessários aos programas elaborados;
Elaborar cronograma de atividades dos projetos de sistemas de informação do
Setor;
Auxiliar no controle e execução das tarefas dos estagiários ou bolsistas;
Auxiliar na implementação da modelagem de dados dos sistemas de informação.
Requisitos para investidura no cargo
Formação Acadêmica: Nível superior em áreas da Tecnologia de Informação
(Analista de Sistemas, Sistema de Informação, Bacharel em Tecnologia de
Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação).
Conhecimentos Desejáveis: Habilidade em gerenciamento de infraestrutura e
desenvolvimento de Big Data (Hadoop, Spark), ETL (Apache Airflow, Apache NiFi,
Microsoft SSIS), Business Intelligence (PowerBI), bancos de dados relacionais (SQL
Server) não-relacionais (ElasticSearch, MongoDB), e desenvolvimento de software
(Python, Java).
Experiência profissional desejável: Experiência em projetos de Engenharia de
Dados e Inteligência Artificial usando aprendizado de máquina nos contextos de
processamento de linguagem natural (NLP), análise preditiva de séries temporais ou
processamento de imagens.
Carga horária
40 horas semanais.
O ocupante de cargo de provimento em comissão ou função de direção ou chefia
fica sujeito a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado
sempre que houver interesse da instituição, consoante parágrafo único do artigo 19,
da Lei Complementar 122, de 30 de junho de 1994.
Remuneração do cargo
R$ 4.552,55 + benefícios (auxílio-alimentação e auxílio-saúde).
Observação
Este cargo classifica-se como público de provimento em comissão, de livre
nomeação e exoneração pelo Procurador Geral de Justiça.
O currículo deve apresentar os dados do servidor para contato, formação
acadêmica, qualificações e a descrição da sua experiência profissional.
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ANEXO II
Cronograma de Atividades
07/08/2020: Publicação do edital
07 a 13/08/2020: Recebimento dos Currículos
14 a 18/08/2020: Análise Curricular
19 e 21/08/2020: Realização entrevista comportamental
21 e 24/08/2020: Realização entrevista técnica
26/08/2020: Resultado final da seleção

